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Baile sincronizado
Pode un robot bailar ao ritmo 
dunha canción?

Poden dous robots facer un 
b a i l e  s i n c r o n i z a d o  
comezando a bailar en 
momentos distintos?

Instruíndo aos dous robots para que aprendan un baile.

Con COMUNICACIÓN por RADIOFRECUENCIA poden 
comunicarse entre eles para que o que inicia o baile informe ao 
segundo robot de que paso de baile vai  facer.

!
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arde un metal?
Algúns si.

Prendemos lume no extremo da cinta metálica de 
magnesio. Observa como arde e a intensa luz que 
desprende (pode molestar ós ollos).

Algúns metais son moi reactivos, como os alcalinos 
(sodio, potasio, cesio ...) e alcalinotérreos (magnesio, 
calcio, ...). Reaccionan rapidamente co osíxeno do aire, 
oxidándose en combustión.

No caso do magnesio a reacción química que ocorre é:
                           2 Mg + O            2 MgO2

O óxido de magnesio formado son as cinzas branco 
grisáceas que viches.

Os cubos de flash desbotables que usan algunhas 
máquinas teñen magnesio.

!
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Carreira de relevos
Pode un robot seguir unha 
liña negra?

Poden dous robots facer 
unha carreira de relevos?

Con SENSORES de INFRAVERMELLOS montados na parte 
inferior pode utilizar a reflexión da luz para detectar a cor do solo 
no punto no que se encontra

Con SENSORES de INFRAVERMELLOS montados na parte 
frontal pode utilizar a reflexión da luz para detectar un obstáculo 
próximo

Con COMUNICACIÓN por RADIOFRECUENCIA poden 
comunicarse entre eles e cun ordenador para saber cantas 
voltas teñen que dar ao circuíto e para pasar “a testemuña”

!
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elevador  hidráulico

Ponte de pé enriba da plataforma.

Subimos ata o teito a botella con auga. ¿Que notas?

A plataforma está colocada enriba de 30 xiringas con auga 
dentro.

Cando subimos a botella a columna de auga que baixa ás 
xiringas fai unha presión nelas de media atmosfera 
aproximadamente. Esta presión, multiplicada pola superficie dos 
émbolos das xiringas, é suficiente para levantar o peso dunha 
persoa de 60 ou 70 kg.

Así é como funcionan moitos aparellos hidráulicos: freos nos 
coches, escavadoras, gatos elevacoches, avións...

!
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Resolver un labirinto

Pode un robot 
percorrer un labirinto 
e saír del?

Con SENSORES de INFRAVERMELLOS montados na parte 
inferior pode utilizar a reflexión da luz para detectar a cor do 
solo para saber en que celda do labirinto se encontra

Con SENSORES de INFRAVERMELLOS montados na parte 
frontal pode utilizar a reflexión da luz para detectar un 
obstáculo próximo

Con COMUNICACIÓN por RADIOFRECUENCIA pode 
comunicarse cun ordenador para saber en que punto do 
labirinto se encontra para comezar a resolver o labirinto

!
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bóla de plasma
Observa os raios que saen do electrodo central na 
bóla de vidro.

Toca cun dedo a superficie do vidro. Que ocorre?

Achega a lámpada de baixo consumo ao vidro. Que 
ves?

A bóla ten dentro unha pequenísima cantidade dunha 
mestura de gases. O electrodo central ten unha tensión 
alterna de 10 000 voltios e xera descargas eléctricas que se 
propagan ao exterior.
O corpo humano conduce a corrente eléctrica, por iso as 
descargas se concentran no teu dedo. Se achegas ao vidro 
un illante (plástico, por exemplo) non ocorre o mesmo.
Do electrodo central tamén saen ondas electromagnéticas, 
que acenden a lámpada de baixo consumo.

!
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MOTOR ELÉCTRICO

Conecta a fonte de alimentación eléctrica. Verás que a espira co 
cable de cobre enrolado empeza a xirar: é un motor.

Colle o imán que está libre e achégao á espira pola súa parte de 
arriba. ¿Que pasa? ¿E se lle dás a volta ao imán?

Cando unha corrente pasa cerca dun imán este fai forza sobre o 
cable, facendo que a espira dea voltas.

Canto máis potente sexa o imán, máis forza fai sobre a espira; por 
iso con dous imáns xira máis rápido.

!
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os porcos voan!
Vas ver que si voan polo aire.

Colocamos o porquiño de plástico no fondo do espello, 
cubrímolo co outro espello e ... mira como o porquiño se 
mantén no aire!

O que ves é unha imaxe real do porquiño. Prodúcese cando 
os raios de luz procedentes do obxecto se cruzan todos no 
mesmo punto; o noso cerebro cre que os raios de luz saen 
realmente dese punto e así vemos o porquiño suspendido no 
aire, como se voase.
Os espellos son parabólicos. No esquema podes ver como 
todos os raios de luz que saen do obxecto  se cruzan nun 
punto e xusto aí vemos a imaxe.

!
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tornado nunha botella
Dálle a volta ás botellas de xeito que a que ten augue que arriba.

Move a botella de arriba en círculo varias veces e déixaa queda. 
Que ocorre?

A auga da botella superior quere baixar, o aire da de abaixo quere 
subir. Hai un conflito!

O xeito más eficiente para resolvelo é cun movemento de rotación da 
auga de xeito que se forme un oco no centro da auga; así a auga 
pode baixar e o aire subir ao mesmo tempo. Vaise facer un tornado!

Cal é a forma máis rápida de baleirar a botella, con tornado ou sen el? 

!
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entre  líquidos

Observa os corpos que hai dentro do tubo nos 
líquidos.

Por que están colocados así?

Dentro do tubo hai distintos líquidos que non se 
mesturan entre si. Canto máis denso é o líquido, máis 
abaixo está.
O líquido inferior é mercurio (densidade 13 600 

3
kg/m ); o que está enriba del é tetracloruro de 
carbono (d = 1 600), o seguinte é auga (d = 1000) e o 
de arriba de todo é aceite (d = 910).

Un corpo sólido afunde cando é máis denso có 
líquido no que está metido.

Que podes dicir da densidade de cada un dos corpos 
que hai no tubo?

!
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Imáns  e  pantallas  TV
Achega o imán á pantalla de televisión. Móveo e xírao diante 
dela. Tamén podes facelo con dous imáns (coidado, non 
deixes que se xunten!)

Que ocorre?

A luz na pantalla do televisor é producida polo choque contra ela 
dos electróns procedentes da parte posterior do aparello.

Os electróns teñen carga eléctrica negativa e, como todas as 
cargas, son desviados polos campos magnéticos, como o dos 
imáns.

!
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pila de hidróxeno
O equipo que ves é unha pila de hidróxeno reversible. 
Utilizando corrente eléctrica (que pode obterse da luz 
solar ou do vento) electrolizamos auga obtendo hidró-
xeno (H ) e osíxeno (O ).2 2

O H  almacénase nun depósito. É o combustible. Utili-2

zando este H  na pila e o osíxeno do aire producimos 2

electricidade e auga (H O). Polo tanto non contamina:  o 2

único residuo é  auga.

Cada célula de combustible ten dous electrodos, un positivo 
(cátodo) e un negativo (ánodo) separados por unha membrana. 
No ánodo corre a seguinte reacción química:

+
  H                       2 H  + 2 electróns2

+ Os H (protóns) atravesan a membrana e reaccionan co 
osíxeno do aire no cátodo, producindo auga. Os electróns non 
poden cruzar a memebrana, así que chegan ao cátodo polo 
circuíto eléctrico exterior, producindo así a corrente eléctrica 
que aproveitamos.

!
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fluídos non newtonianos
Cunha culler remexe o líquido moi amodiño. Que 
notas? Podes remexelo ben?

Agora remexe o líquido rapidamente. Podes 
facelo ben tamén?

Proba a golpear a superficie do líquido coa culler 
ou directamente con teus dedos. Que ocorre?

Este líquido (auga con amidón de millo disolto) é un 
exemplo de fluído “non newtoniano”.

Nestes fluídos a viscosidade aumenta co esforzo 
cortante ao que os sometemos: se a forza é pequena 
compórtanse apro-ximadamente como líquidos, pero 
se a forza é grande paré-cense máis a un sólido.

Nalgunhas pinturas ocorre o efecto contrario: son moi 
fluídas cando as estendemos coa brocha, pero 
“espesan” cando as deixamos en repouso.

!
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O CENTRO DE GALIZA
Onde está o centro xusto de Galiza? 
Así a ollo máis o menos está en ... pois non é fácil!

Colga o mapa por dous puntos distintos e sinala en 
que punto se cruzan as verticais. Ese é o centro do 
noso país.

Cando colgamos o mapa e queda en equilibrio, a liña 
vertical pasa polo centro de masas do mapa, isto é, polo 
centro de Galiza. Pero aínda non sabemos onde é!

Para iso colgámolo doutro punto distinto. A nova vertical 
tamén pasa polo centro de masas, así que o punto de 
corte das dúas liñas é o centro de Galiza. 

!
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a lei de lenz
As dúas costas están igual de inclinadas, son igual de 
rugosas, os dous imáns son iguais pero ...

Deixa caer á vez os dous imáns e mira o que ocorre.

Unha costa é de madeira e a outra ten unha lámina metálica 
non magnética.
Cando o imán vai caendo, no metal indúcense unhas 
correntes eléctricas por diante e por detrás do imán. Estas 
correntes inducidas producen á súa vez uns campos 
magnéticos (uns imáns) que se opoñen ao movemento do 
imán que cae: isto é a lei de Lenz.
A costa de madeira non conduce a corrente eléctrica, así que 
nela non hai correntes inducidas e o imán cae "normal".

!
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imáns sonoros
Coloca os dous imáns en liña recta en contacto un co 
outro enriba da mesa e sóltaos. Que fan?
Colle os dous imáns cunha man, separados un do outro, 
e lánzaos cara arriba. Que fan agora?

Os dous potentes imáns teñen unha superficie ríxida, de xeito 
que cando baten un contra o outro chocan elasticamente, 
rebotando moitas veces e facendo ruído en cada choque.

!
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VARIÑA  MÁXICA
Colle o bastón e, apretando de vez en cando o interruptor, 
mantén o voador no aire; tenta movelo dun lado a outro.

O bastón ten no seu interior un xerador van de Graaff, que 
repele electrostaticamente ao voador, que tamén adquire unha 
carga eléctrica. Se o aire é demasiado húmido, a carga eléctrica 
pode escapar a través do aire: o bastón funcionará mal.

!
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